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Проблема з бекграундом
30 листопада голова Луганської 

обласної державної адміністрації – ке-                                                                           
рівник військово-цивільної адміні-
страції Сергій Гайдай вкотре порушив 
питання компенсації збитків власни-
кам земельних ділянок, використаних 
у військових цілях. Тема обговорюва-
лася у режимі відеоконференцзв’язку 
під час круглого столу, який 
організував комітет Верховної Ради 
України з питань прав людини, 
деокупації та реінтеграції тимчасово 
окупованих територій.

Під інженерними спорудами 
військового призначення у Луганській 
області зайнято земельні ділянки 
орієнтованою площею близько 668 га, 
у тому числі 426,7 га земель приватної 
власності, 150,3 га – невитребуваних 
паїв та 91,7 га – земель державної 
власності. Вже п’ять років власни-
ки та користувачі цих земельних 
ділянок позбавлені можливості роз-
поряджатися своєю нерухомістю та                       

отримувати дохід за її використання.
Обласною владою це питання не-

одноразово порушувалось на держав-
ному рівні, але так і не було вирішене. 
З прийняттям Закону України «Про 
внесення змін до деяких законодав-
чих актів України щодо обігу зе-
мель сільськогосподарського при-
значення» з’явиться можливість 
громадянам України купува-
ти землю сільськогосподарського 
призначення. Однак, проблема 
відсутності механізму фінансової 
компенсації збитків власникам зе-
мельних ділянок, вилучених для 
будівництва фортифікаційних споруд, 
залишається.

Сергій Гайдай наголосив, що об-
ласна влада надала свої рекомендації 
до Парламенту щодо погоджен-
ня із зауваженнями проєкту Закону 
України «Про захист права власності 
та інших речових прав осіб, постраж-
далих внаслідок збройної агресії». 
Законопроєктом, зокрема, передба-
чено особливості виплат компенсації 
за майно, яке використовується ЗСУ 

та іншими військовими формуван-
нями, правоохоронними органами та 
іншими складовими сил оборони.

Першим кроком урегулювання 
проблеми, на думку голови ЛОДА, 
має стати встановлення фактич-
них розмірів та кількості земельних 
ділянок, зайнятих фортифікаційними 
спорудами.

Поїздки лікарнями
розпочато

2 грудня, як і обіцяв, очільник 
області розпочав робочі поїздки 
медичними закладами області. 
Першою в списку стала КНП 
«Кремінська багатопрофільна лікар-                                            
ня». Поспілкувавшись з її спів-
робітниками, Сергій Гайдай дізнався, 
що лікарні потрібні два апара-
ти штучної вентиляції легень. Го-
лова облдержадміністрації дав 
обіцянку вирішити 
проблему наступного                                       
року.

Читателям «Вестника Новоайдарщины» сообщаем, что началась подписная 
кампания на 2021 год. Стоимость годовой подписки составляет 360 гривень,                       
полугодовой подписки – 200 гривень, подписки на месяц – 40 гривень.

И, конечно же, приятная новость: для «годовых» подписчиков на «ВН» 
сохраняются льготы – вы можете БЕСПЛАТНО подать в газету одно                                                                   
объявление, поздравление и т. д. в течение 2021 года.

Оформить подписку можно в редакции или в отделении «Укрпочты».
Для пенсионеров - рассрочка на годовую подписку на два месяца.

Внимание, розыгрыш! Для тех наших подписчиков, КТО ОФОРМИТ 
В РЕДАКЦИИ ГОДОВУЮ ПОДПИСКУ ДО 15 ДЕКАБРЯ 2020 ГОДА, МЫ                                                     
ПРОВЕДЕМ РОЗЫГРЫШ подарков и сувениров!

Сделайте подарок своим близким!

 

Початок грудня був насичений визначними датами: День людей з інвалідністю, День волонтера, День 
ЗСУ. Але, окрім них, Луганщина жила й своїми поточними справами. Не зникають з порядку денного зе-
мельне питання, проблеми забезпечення лікарень, залучення інвестицій, тощо. Про роботу обласної влади                                   
у цих напрямках читайте в нашому короткому огляді.

Шановні ліквідатори аварії на ЧАЕС!
14 грудня в Україні відзначається День вшанування 

учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській 
АЕС. Надання державного статусу Дню ліквідатора 
ще раз нагадує суспільству про проблеми ліквідаторів-
чорнобильців, людей, які віддали свої життя та 
здоров’я заради спасіння нашої землі від страшної 
техногенної аварії, наслідки якої не дають і не дава-
тимуть спокою людству ще багато років. Але назавж-
ди залишиться в серцях людей невмируща пам’ять про                               
солдатів атомного фронту.

Ми глибоко вдячні всім учасникам ліквідації 
наслідків найбільшої техногенної катастрофи ХХ 
століття, які виявили героїзм, самовідданість та 
мужність у тих екстремальних обставинах.

Низько вклоняємось усім ліквідаторам аварії 
на ЧАЕС, які, не шкодуючи свого здоров’я і жит-
тя, працювали в 30-кілометровій зоні радіаційного 
лиха аби якомога швидше ліквідувати наслідки 
Чорнобильської трагедії, обмежити біду, тим, хто зу-
пинив розбурхану стихію некерованої ядерної реакції 
і зробив вагомий внесок у справу подолання наслідків                  
Чорнобильської катастрофи.

Щиро бажаємо всім вам та вашим рідним і близьким 
міцного здоров’я, життєвої енергії, сімейного затишку, 
щастя, миру, добра й злагоди. Хай завжди поруч з вами 
буде людська подяка за ваші добрі справи!

З повагою – Новоайдарська райдержадміністрація,
Щастинська районна рада та

ГО «Інвалідів-ветеранів Чорнобиля».
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Керівництво ще одного мед-

закладу – Луганського обласно-
го клінічного онкодиспансеру, 
який розміщений на території 

кремінської лікарні – попросило голо-
ву ЛОДА посприяти у питанні оренди 
додаткової будівлі. На даний час готується 
проектно-кошторисна документація, після 
чого буде прийнято позитивне рішення.

Нагадаємо, раніше голова облдерж-
адміністрації повідомляв, що в 
Сєвєродонецьку планується будівництво 
обласної лікарні, на базі якої буде відкрито 
онкологічне відділення:

– Були проведені зустрічі з представни-
ками Deutsche Bank, австрійської компанії. 
Ми рухаємось достатньо швидко в напрям-
ку будівництва обласної лікарні. Вона буде 
мати величезне значення для Луганщини. 
В одному місці можна буде отримати по-
слуги онкології, кардіології тощо – людям 
не доведеться їздити по різним містам.

Лікарня, за словами Сергія Гайдая,      
матиме найсучасніше обладнання.

Надійна четвірка
Наступного дня у Сєвєродонецьку 

керівник облдержадміністрації мав зустріч 
з делегацією посольств країн-членів 
Вишеградської групи: послом Угорщи-
ни Іштваном Ійдярто, послом Чеської 
Республіки Радеком Матулою, послом 
Словацької Республіки Мареком Шафіном 
та послом Республіки Польща Бартошем 
Ціхоцкі. Під час зустріч, у тому числі, 
йшла мова про допомогу цих країн у 
забезпеченні лікарень Луганської області.

– Вдячний за допомогу, яку Луганщина 
отримує від ваших країн. Жителям області 

вона вже знадобилася. Під час пандемії 
коронавірусу її, зокрема, отримали наші 
медичні заклади. Так, наявність достатньої 
кількості апаратів штучної вентиляції 
легенів в обласній дитячій лікарні дозволяє 
рятувати більше життів, – наголосив                                        
Сергій Гайдай.

Він зауважив, що із початком бойо-
вих дій Луганщина постійно отримує 
міжнародну підтримку:

– Однак, ми хочемо не лише просити про 
допомогу, а й співпрацювати. Як приклад, 
у наступному році в регіоні продовжу-
ватимуть будувати дороги та очікуються 
мільйонні інвестиції в аграрний сектор. 
Ще одним перспективним напрямом є 
співпраця з підприємством «Імпульс» 
з Сєвєродонецька у рамках атомної 
енергетики та розвитку залізничного                                                                               
сполучення.

Також Сергій Гайдай нагадав, що зараз 
тривають обговорення щодо впроваджен-
ня на Луганщині вільної економічної зо-
ни – це дасть змогу ще більше зацікавити 
інвесторів.

Учасники зустрічі висловилися за по-
дальший розвиток двосторонніх відносин. 
А за словами Надзвичайного і Повноваж-
ного Посла Республіки Польща в Україні 
пана Бартоша Ціхоцкі, Луганщина вже 
стає цікавим майданчиком для інвестицій             
і подальшого співробітництва.

Після спілкування з місцевими 
журналістами делегація вируши-
ла відвідати КНП «Луганський об-
ласний кардіологічний диспан-
сер» та КНП «Луганська обласна 
дитяча клінічна лікарня» в Лисичансь-
ку, куди раніше надійшла допомога                                                                                                          
від країн - членів Вишеградської групи.

Так, в обласному кардіологічному 
диспансері члени делегації посольств оз-
найомилися з його роботою, зокрема, огля-
нули комп’ютерну систему тресс-тесту з 
біговою доріжкою вартістю 30 тис. євро, 
яка була надана у вигляді допомоги мед-
закладу країнами-членами Вишеградської 
четвірки. Система встановлена в кабінеті 
функціональної діагностики та введена в 
експлуатацію у листопаді. За допомогою 
цього сучасного обладнання у людини ви-
являють критичні фактори, встановлюють 
повний діагноз, після чого призначають 
подальше лікування.

Після цього делегація завітала до 
КПН «Луганська обласна дитяча клінічна 
лікарня». Директор закладу Світлана 
Ошеко подякувала за надану допомо-
гу, нагадавши, що від цих європейських 
країн підтримка надходить ще з 2015 
року. Лікарня отримала бронхоскоп, 
розкладні ліжка, електрообігрівачі, ге-
нератори та апарати ШВЛ. Цього разу 
делегація також привезла тести для                                                            
виявлення коронавірусу.

Спільна мова
Напередодні Дня ЗСУ, 4 грудня, 

декілька актуальних питань Сергій Гай-
дай обговорив із директором ГО «Простір 
можливостей» Оксаною Колядою, яка 
перед цим зустрілася з активістами 
громадських спілок ветеранів АТО/                                               
ООС нашої області.

Оксана Коляда, зокрема, повідомила, 
що разом із колегами вона працює над до-
рожньою картою рекомендацій, які нада-
ватимуть Мінреінтеграції, Мінветеранів і 
Уряду загалом.

У подальшому їх можна буде ефективно 
реалізувати через ветеранський громадсь-
кий рух або центри підтримки ветеранів.

Низка пропозицій надійшла від 
колишніх військових із Луганщини. Їх 
очільнику області передала програмний ди-
ректор ГО «Простір можливостей». Вони 
стосуються надання нового приміщення 
ГО «Центр спільного розвитку «Дієва гро-
мада» зі Старобільська, яка працює з пере-
селенцями та ветеранами і має проблеми 
с приміщенням, додаткової підтримки                                                 
ветеранського руху у Лисичанську тощо.

– Обласна влада завжди вирішує про-
блеми ветеранів АТО і виключно в пра-
вовому полі. Ці питання перебувають 
під особистим контролем, – наголосив 
Сергій Гайдай. – Так в Старобільську ця 
громадська організація не змогла знайти 
спільної мови з головою районної ради. 
Однак сьогодні вихід вже знайдено. Лише 
очікуємо, коли райрада віддасть будівлю 
на баланс об’єднаної громади. У місті 
відремонтоване одне з приміщень, де роз-
ташують Центр первинної медичної до-
помоги. Але більшість кімнат залишать-
ся вільними – декілька з них виділимо  
«Дієвій громаді».

Стосовно ситуації в Лисичанську 
Сергій Гайдай повідомив, що там є певні 
питання щодо фінансування через те, що 
будинок, де розташована спілка ветеранів, 
перебуває в приватній власності.

Щодо реалізації програм підтримки 
ветеранів в області доповіли представ-
ники Департаментів соціального захи-
сту населення та масових комунікацій. 
Облдержадміністрації було запропоновано 
додаткову співпрацю за  цим напрямом.

Г. СИМОНОВА.

Проєкт «Поліцейський офіцер гро-
мади» впроваджується Національною 
поліцією разом з міжнародними пар-
тнерами України з поліцейського 
співробітництва з середини минуло-
го року. Він стартував на території 
Дніпропетровської області і наразі 
досить успішно працює на території 
декількох областей України. Цьогоріч 
його реалізацію розпочато і на 
Луганщині.

За словами поліцейських, до сьогодні 
дільничний мав, як то кажуть, тисячу 
і один обов’язок. Обслуговував три-
чотири дільниці одразу, і на кожній, у 
найкращому випадку, бував раз-два на 
місяць. Тобто, заїхав, зібрав звернення 
і поїхав далі. Із впровадженням про-
екту «Поліцейський офіцер громади» 
ситуація має докорінно змінитися – кож-
на зацікавлена громада отримує офіцера 
поліції, що буде доступний для насе-
лення 24/7 та постійно знаходитиметь-
ся поруч з мешканцями територіальної        
громади.

– Обов’язками поліцейського офіцера 
громади стане, насамперед, робота з гро-
мадою, допомога населенню. Він не буде 
каральним органом, якому потрібно за-
безпечити якісь показники. Передусім, 
він вирішуватиме питання, що непокоять 
громаду в частині безпеки її мешканців, 
– розповів Юрій Слухаєнко, заступ-
ник начальника ГУНП в Луганській 
області. – Як дільничний, він буде 
складати адміністративні протоколи; 
як патрульний – зупиняти автомобілі і 
складати протоколи; як поліцейський 
дозвільної системи – перевірятиме 
власників авто; як працівник ювенальної 

превенції – проводити профілактику                                               
в школах тощо.

Звичайно, реалізація проєкту 
«Поліцейський офіцер громади» 
була б неможливою без розуміння та 
підтримки самих територіальних громад. 
Керівництво ОТГ щодня стикається з ти-
сячами питань, які не в змозі вирішити 
без участі поліцейського офіцера грома-
ди. До того ж, є попит на поліцейських, 
які були б вихідцями саме цієї громади, 
проживали та працювали безпосередньо 
на її території. Саме це пропонує проєкт 
«Поліцейський офіцер громади».

– Безпечна громада – це громада, де 
є постійна взаємодія поліції, населен-
ня та місцевої влади. Цей проєкт дасть 
нам змогу бути більш захищеними, щоб 
наші проблеми і потреби вирішувалися 
на місці, – зазначила Наталя Петрен-
ко, голова Шульгінської ОТГ. – Зі свого 
боку ми гарантуємо, що будемо якомога 
більше співпрацювати з поліцією.

Шульгінська ОТГ стала однією з 
перших громад, де з’явився власний 
поліцейський офіцер громади. Йому, а 
також ще трьом поліцейським офіцерам 
Біловодської, Білокуракинської та 
Марківської ОТГ 4 грудня голо-
ва Луганської обласної державної 

адміністрації – керівник військово-
цивільної адміністрації Сергій Гайдай ра-
зом з начальником Головного управління 
поліції у Луганській області Сергієм 
Колесником вручили сертифікати 
міжнародного зразку та ключі від                                                              
нових автомобілів «Renault Duster».

– Це дуже добре, що громади будуть 
мати свого шеріфа, який буде опікуватись 
проблемами людей. Впевнений, що ті 
громади, які ще не долучись до проєкту, 
побачивши результати роботи шеріфів, 
активно візьмуть участь у реалізації 
проєкту і в своїх громадах. Вірю в те, 
що поліцейські офіцери громади будуть 
гідно виконувати свої обов'язки, – на-
голосив очільник області Сергій Гай-
дай. – Плідна співпраця з громадою, 
асиміляція працівника поліції і грома-
ди, я впевнений, дасть максимальний                                                      
результат.

Начальник ГУ Національної поліції 
в Луганській області Сергій Колесник 
у свою чергу подякував главі області 
та представникам об’єднаних громад 
за підтримку проєкту «Поліцейський 
офіцер громади» і запропонував 
іншим громадам також долучитися                                
до впровадження проєкту:

– Найкращі співробітники поліції Лу-

ганщини декілька місяців проходили на-
вчання, щоб зайняти посади поліцейських 
офіцерів громади. Хочу нагадати, що го-
ловна оцінка роботи поліції – це довіра 
громадян. Ми зробимо все, щоб реагу-
вати на повідомлення громадян, вникну-
ти в їхні проблеми, тому закликаю інші 
громади, що ще не підписали з нами 
меморандум про співпрацю, долучи-
тися до проєкту «Поліцейський офіцер 
громади», тоді безпека Луганщини буде                               
на найвищому рівні.

Щодо автівок – це, на думку самих 
поліцейських офіцерів, дуже зручний, 
обладнаний всім необхідним транспорт.

– Автомобіль сучасний, зовсім но-
вий, підвищеної прохідності – на ньому 
можна дістатися будь-якого села у будь-
яку погоду, повністю укомплектований. 
Авто облаштоване штатною рацією, 
проблисковими маячками, гучномов-
цем, навігатором, відеореєстратором, 
відеокамерами, встановленими спереду 
і ззаду, тросом для буксування та бага-
то чим іншим, – зазначив Володимир 
Величко, поліцейський офіцер громади 
Білокуракинської ОТГ.

Поліцейський Біловодської ОТГ 
Віталій Лисак додав, що він та інші 
поліцейські, що пройшли навчання, 
наразі повністю готові до роботи:

– У наші обов’язки входить допомога 
жителям ОТГ в різних ситуаціях, у які 
вони потрапляють. Ми працюємо 24/7. 
Будь-коли нам телефонують люди, і ми 
виїжджаємо на місце. Якщо потрібно, 
потім виїжджає і слідчо-оперативна 
група, ДСНС та інші служби. Також 
ми вправі надавати першу домедичну         
допомогу.

Проєкт «Поліцейський офіцер грома-
ди» на Луганщині стартував в березні 
поточного року. В червні завершився 
відбір серед працівників поліції на по-
сади поліцейських офіцерів громади. 
Серед 69 бажаючих поліцейських за 
результатами конкурсу було відібрано 
14 найбільш підготовлених працівників 
для 10 ОТГ. Вони пройшли навчан-
ня у Дніпропетровському університеті 
внутрішніх справ. Перші чотири з них 
вже отримали і службові автомобілі. 
Тож, бути безпеці, бути добру.

Е. БОГДАНОВА.

Об’єднані громади, що з’явилися на 
карті Луганщини через реформування 
адміністративно-територіального 
устрою України, виявляють нагальну 
потребу у якісній безпеці. Для її забез-
печення Нацполіція пропонує послуги 
реформованого сектору публічної без-
пеки – сервіс «Поліцейський офіцер 
громади». Днями глава області Сергій 
Гайдай передав першим поліцейським 
офіцерам чотирьох громад Луган-
щини ключі від нових автомобілів 
«Renault Duster».
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Голова Новоайдарської селищної територіальної вибор-
чої комісії І. О. Гречишкіна проінформувала про підсумки 
виборів Новоайдарського селищного голови Ігоря Шопіна                             
та депутатів Новоайдарської селищної ради.

Голова селищної ради прийняв присягу:

ПРИСЯГА
посадової особи місцевого самоврядування

Я, Шопін Ігор Вікторович, усвідомлюючи свою високу 
відповідальність, урочисто присягаю, що буду вірно служи-
ти громаді та народові України, неухильно дотримуватися 
Конституції України та Законів України, сприяти втілен-
ню їх у життя, охороняти права, свободи і законні інтереси              
громадян, сумлінно виконувати свої посадові обов’язки.

Потім він звернувся до зібрання:
«Я вітаю весь депутатський корпус Новоайдарської селищ-

ної ради. Це історичний момент. Перша сесія новоствореної 
Новоайдарської громади. Я вірю, що ми, як першопрохідці, за-
лишимо по собі хороший слід. І мешканці громади залишаться 
задоволені тим, як ми організовуємо роботу в нашій громаді.

Окремо хочу відзначити те, що наша громада знаходить-
ся на лінії розмежування, і тому українські спецслужби і си-
лові структури контролюють нашу роботу і сприяють нам у 
багатьох напрямках. Я мав консультації з силовиками, і у нас 
є розуміння в питанні про неприпустимість дестабілізації                                   
в нашій громаді, яка знаходиться на лінії вогню.

З енергією і надією беруся за роботу і сподіваюся, що ми 
будемо разом працювати на розвиток Новоайдарської грома-
ди. Мені нема чого запропонувати вам крім активної роботи,             
і цього від нас чекають наші виборці!

Ви запитаєте, який мій план? Я відповім: працювати,          
працювати і ще раз працювати на благо нашої громади!

Яка мета? Розвиток нашої громади. Розвиток за будь-яку 
ціну. Розвиток в усіх напрямках! Особисто я впевнений, що, 
об'єднавши наші зусилля, ми зможемо виправдати довіру       
виборців і продовжити робити реальні зміни.

Ми будемо працювати, як би важко нам не було, і                                  
я впевнений, що результат буде!

Спілкуючись з нашими виборцями, я поставив їм одне за-
питання. Якби вони були на моєму місці і у них стояв би вибір: 
піти на компроміс і виторгувати якісь блага для себе, але піти 
на угоду з власною совістю. Всі вони відповіли однаково: «Ні-
коли! Ми від Вас чекаємо чесної роботи. Віримо і сподіваємося 
на зміни». Я не можу підвести цих людей. Так що, за роботу!» 

На порядок денний було запропоновано 12 питань. Голов-
ним чином вони стосувались організації роботи ради в умовах 
ОТГ.

Затверджено 5 постійних  комісій та 3 посади заступника 
голови. На сесії поки обраний один  заступник – Артем Ду-
хан, щодо кандидатур ще двох – продовжуються консультації           
та обговорення.

Одним з етапів проведення децентралізації є ліквідація сіль-
ських рад та формування у подальшому старостатів. На даний 
момент всі працівники місцевих виконкомів переходять до 
апарату Новоайдарської селищної ради. З цього приводу було 
прийнято відповідне рішення, а також затверджено кількісний 
та персональний склад виконавчого комітету Новоайдарської 
селищної ради.

Дано згоду на утворення в умовах ОТГ відділів: осві-
ти, культури та соціальних послуг, керівники яких                                                 
призначатимуться за результатами конкурсів.

На виконання Указу Президента України про передачу дер-
жавних сільськогосподарчих земель у комунальну власність, 
ініційовано звернення до Держкадастру щодо підготовки всіх 
необхідних документів для здійснення передачі.

Після голосування за перші п’ять питань два депутата        
без пояснень покинули засідання – Г. Г. Звєрєв та Г. Р. Звєрєв.

Депутати селищної ради
Загальна кількість - 26 осіб. З вищою освітою – 20 осіб.  

Із точки гендерної рівності, у раді більшість за жінками 
– 15 осіб. Середній вік – близько 45 років. Наймолодшим 
двом депутатам по 25 років. За фахом найбільше медичних 
працівників, є декілька освітян, аграріїв та підприємців.

1. Артьомова Олена Василівна, медична сестра 
Денежниківської СЛАЗПСМ. Місце проживання:                          
с. Денежникове.

2. Беспятова Юлія Іванівна, головний бухгал-
тер Бахмутівської сільської ради. Місце проживання:                        
с. Бахмутівка.

3. Бойова Людмила Вікторівна,  фізична особа - 
підприємець. Місце проживання: смт Новоайдар.

4. Бочаров Олександр Михайлович, секретар 
Новоайдарської селищної ради. Місце проживання:            
смт Новоайдар.

5. Воронкіна Валентина Миколаївна, начальник відділу 
Новоайдарської РДА. Місце проживання: с.Співаківка.

6. Говтян Валентина Володимирівна, приватний 
підприємець. Місце проживання: смт Новоайдар.

7. Гончарова Надія Іванівна, методист КП «Центр 
професійного розвитку педагогічних працівників».           
Місце проживання: смт Новоайдар.

8. Дегтярьов Віктор Іванович, фізична особа - 
підприємець. Місце проживання: смт Новоайдар.

9. Духан Юлія Володимирівна, тимчасово не працює. 
Місце проживання: смт Новоайдар.

10. Звєрєв Герман Германович, слухач Української 
військово-медичної академії. Місце проживання: м. Київ.

11. Звєрєв Герман Рідович, лікар-хірург ТОВ МЦ 
«Профмедікал». Місце проживання: м. Ірпінь Київської обл.

12. Зеленський Борис Михайлович, ФОП. Місце         
проживання: смт Новоайдар.

13. Кішкінова Ольга Михайлівна, викладач Но-
воайдарського професійного аграрного ліцею. Місце                       
проживання: смт Новоайдар.

14. Колосов Сергій Олександрович, медичний брат КНП 
«Новоайдарська БЛ». Місце проживання: смт Новоайдар.

15. Корж Ольга Леонідівна, головний лікар КНП «Ново-
айдарський ЦПМСД». Місце проживання: смт Новоайдар.

16. Коробка Олена Вікторівна, ФОП. Місце                            
проживання: с. Вовкодаєве.

17. Косов Олександр Іванович, Голова Новоайдарської 
РО Української спілки ветеранів Афганістану. Місце      
проживання: смт Новоайдар.

18. Краснопольська Аліна Сергіївна, координатор 
ОПЗЖ у Щастинському районі. Місце проживання:              
м. Сєвєродонецьк.

19. Лазарев Євген Олександрович, заступник голови 
КСП ім. Дзержинського. Місце проживання: с. Михайлюки.

20. Ліннік Віталій Володимирович, ревізор. ПП СПФ 
«Агро». Місце проживання: с. Співаківка.

21. Павлова Олена Володимирівна, головний спеціаліст 
Новоайдарської РДА. Місце проживання: смт Новоайдар.

22. Прасол Оксана Анатоліївна, приватний підприємець. 
Місце проживання: смт Новоайдар.

23. Сосенко Інна Іванівна, безробітна. Місце                        
проживання: с. Переможне

24. Труняков Сергій Михайлович, тимчасово не працює. 
Місце проживання: смт Новоайдар.

25. Чурсіна Олена Семенівна, заступник директо-
ра з НВП Денежниківської ЗОШ. Місце проживання:                        
с. Денежникове.

26. Якимчук Василь Іванович, директор ТОВ                    
«Айдарський Пекар». Місце проживання: смт Новоайдар.

4 грудня відбулась перша сесія восьмого скли-
кання Новоайдарської селищної ради. На сесію 
прибули всі 26 депутатів. Секретарем обра-
но Олександра Бочарова. До складу лічильної 
комісії увійшли Надія Гончарова – голова, Оксана                                            
Прасол – секретар, Олександр Косов.

Найближчим часом Щастя отримає 
гранд у розмірі 370 тис. євро для про-
ведення ремонту будівлі Щастинської 
лікарні з застосуванням новітніх енер-
гозберігаючих технологій. Кошти ви-
ділила  НЕФКО без співфінансування                    
з боку місцевого бюджету.

Про це на своїй сторінці у Фейсбуці 
повідомила народний депутат України 
Вікторія Гриб.

НЕФКО – міжнародна фінансо-

ва організація, заснована у 1990 році 
урядами п'яти Північних країн: Данії, 
Ісландії, Норвегії, Фінляндії та Шве-
ції. Основна мета організації – пози-
тивно впливати на довкілля. НЕФКО 
фінансує та реалізує виключно про-
екти зеленого росту та кліматичні 
проекти, надаючи пріоритетне зна-
чення проектам у Східній Європі, регі-
оні Балтійського моря, Арктичному та                                                                                   
Баренцовому регіонах.

Добра новина

Грант для Щастинської лікарні Безпечне використання
електрообігрівальних приладів  

Під час експлуатації електро-              
обігрівальних приладів слід:

- перед увімкненням обігрівального 
пристрою переконатись, що він не має    
механічних ушкоджень;

- не вмикати одночасно багато електро-
приладів у подовжувач, адже електромере-
жа може не витримати перевантаження;

- не розміщувати обігрівач поблизу   
легкозаймистих предметів;

- не накривати радіатор електропри-

ладу та не використовувати обігрівач для      
сушки одягу;

- не обігрівати житло газовими, са-
моробними та несправними електро-            
обігрівачами;

- не залишати ввімкненими електро-
обігрівальні пристрої під час виходу                      
з будинку.

Пам’ятайте, що виконання цих реко-
мендацій стане гарантією безпеки для 
вас та ваших близьких. У разі виник-
нення пожежі чи іншої надзвичайної 
події негайно телефонуйте до Служби           
порятунку за номером «101».

ДСНС інформує
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На порядок денний винесено 4 питання, се-
ред яких обрання голови ради, його заступника                                                  
та голів постійних комісій.

На посаду голови було запропоновано 3 кандида-
тури: Зіновія Дідоху, Олену Коробку та Сергія Кал-
микова. Жодна з кандидатур не набрала необхідну 
кількість голосів – більше половини від кількості де-
путатів, тобто 20 голосів. Депутати прийняли рішення                                                                        
перенести засідання на 9 грудня.

9 грудня сесія продовжила роботу.
В бюлетень для голосування було занесе-

но дві кандидатури: Сергій Калмиков і Олена 
Коробка.

Жоден із кандидатів не набрав необхідної 
кількості голосів. Було оголошено перерву.

Наступним голосуванням голову знову     
не обрано. Далі буде...

7 грудня розпочала роботу новообрана Щастинська районна рада восьмого скликання. На 
початку засідання голова територіальної виборчої комісії Ольга Ярова повідомила присутніх, 
що обрано 38 депутатів, та зачитала персональний список. Головою тимчасової президії був           
обраний Борис Кравцов, який запропонував всім промовити та підписати присягу депутата.

Всього на сесію прибуло 36 депутатів. Секретарем обрано Тетяну Зражаєву.

Депутати районної ради
1. Антипова Алла Анатоліївна, начальник відділу культури, 

молоді та спорту Новоайдарської РДА. Місце проживання: с. Айдар-
Миколаївка.

2. Антонова-Цвігун Юлія Вікторівна, фізична особа-підприємець. 
Місце  проживання: смт Новоайдар.

3. Бойко Анатолій Миколайович, майстер лісу ДП «Новоайдарське 
ДЛМГ». Місце  проживання: с. Дмитрівка.

4. Бурим Микола Іванович, керуючий відділенням ПрАТ «Агротон». 
Місце проживання: смт Новоайдар.

5. Бурцев Володимир Олексійович, завідуючий хірургічним 
відділенням КНП «Новоайдарська багатопрофільна лікарня». Місце  
проживання: смт Новоайдар.

6. Вовк Юрій Валентинович,  лікар-інтерн НМАПО імені Шуліка   
(м. Київ). 

7. Гречишкін Дмитро Анатолійович, генеральний директор 
КНП «Новоайдарська багатопрофільна лікарня». Місце проживання:           
смт Новоайдар.

8. Дідоха Зіновій Георгійович, директор СГПП «Фантазія».           
Місце проживання: смт Новоайдар.

9. Духан Артем Миколайович, заступник голови Новоайдарської 
селищної ради. Місце  проживання: смт Новоайдар.

10. Зражаєв Сергій Семенович, вчитель ОНЗ Новоайдарська школа-
гімназія. Місце  проживання: смт Новоайдар.

11. Зражаєва Тетяна Василівна,  вчитель ОНЗ Новоайдарська 
школа-гімназія. Місце проживання: смт Новоайдар.

12. Жегуліна Тетяна Михайлівна, директор Новоайдарське РКПТІ.  
Місце проживання: смт Новоайдар.

13. Ємцев Дмитро Геннадійович, начальник Новоайдарської 
районної державної ЛВМ. Місце  проживання: смт Новоайдар.

14. Калмиков Сергій Олександрович, голова Новоайдарсько-
го підрозділу «Асоціації ветеранів війни, учасників бойових дій та 
волонтерів АТО Луганської області». Місце  проживання: с. Штормове.

15. Кононова Ангеліна Альбертівна, лікар-інтерн Луганського      
державного медичного університету. Місце проживання: м. Золоте.

16. Коробка Олена Олександрівна, заступник голови           
Новоайдарської РДА. Місце  проживання: смт Новоайдар.

17. Кошман Андрій Вікторович, заступник начальника                                    
Новоайдарського РВ ДВС. Місце проживання: смт Новоайдар

18. Кравцов Борис Олександрович, пенсіонер. Місце  проживання: 
смт Новоайдар.

19. Курячий Олексій Іванович, керівник ФГ «Піщане». Місце             
проживання: смт Новоайдар.

20. Ліннік Галина Іванівна, голова Співаківської сільської ради. 
Місце проживання: с. Співаківка.

21. Літовченко Андрій Миколайович,  тимчасово не працює, місце 
проживання: смт Станиця-Луганська.

22. Літовченко Ніна Вікторівна, ФОП «Літовченко». Місце            
проживання: смт Станиця-Луганська.

23. Меркуленко-Мосяж Яна Анатоліївна, диспетчер                                        
ПрАТ «Агротон». Місце проживання: смт Новоайдар.

24. Нескоромний Сергій Миколайович, фізична особа-підприємець. 
Місце проживання: с. Михайлівка, Троїцький район.

25. Новикова Тетяна Володимирівна, голова Новоайдарської РДА. 
Місце  проживання: смт Новоайдар.

26. Перов Олександр Вікторович, заступник голови  Новоайдарської 
районної ради. Місце  проживання: смт Новоайдар.

27. Перова Валентина Іванівна, начальник фінансового управління 
Новоайдарської РДА. Місце  проживання: смт Новоайдар.

28. Подольский Володимир Володимирович, головний спеціаліст 
виконавчого апарату Новоайдарської районної ради. Місце                                      
проживання: смт Новоайдар.

29. Подройко Світлана Іванівна, техпрацівник Олексіївської школи-
гімназії. Місце проживання: с. Олексіївка.

30. Поклонський Роман Миколайович, учитель Олексіївської школи-
гімназії. Місце  проживання: с. Олексіївка.

31. Помазан Михайло Олександрович, начальник відділу 
Новоайдарської РДА. Місце  проживання: смт Новоайдар.

32. Сабєльнікова Світлана Василівна, вчитель НВК                      
Муратівська ЗОШ. Місце  проживання: с. Муратове.

33. Свирида Лілія Василівна, головний спеціаліст ви-
конавчого апарату Новоайдарської районної ради. Місце                                                                                             
проживання: смт Новоайдар.

34. Селіхов Олександр Вікторович, начальник відділу освіти 
Новоайдарської РДА. Місце  проживання: смт Новоайдар.

35. Сухомлин Олександр Анатолійович, майстер дільниці 
Старобільського МРУЕГГ. Місце  проживання: смт Новоайдар.

36. Тищенко Наталія Олександрівна, завідуюча ДНЗ «Білосніжка». 
Місце  проживання: с. Олексіївка. 

37. Ткаченко Сергій Вікторович, майстер виробничого на-
вчання Щастинського професійного ліцею автотранспорту.                                                           
Місце проживання: м. Щастя.

38. Черепахін Сергій Іванович, начальник відділу Станич-
но-Луганського бюро правової допомоги «Міловського місцевого                                                        
центру з надання БВПД». Місце  проживання: с. Макарове.

Всього 38 осіб. Серед них жінок 15 та чоловіків – 23. Середній вік 
– 45 років, наймолодшій депутатці 23 роки, найповажнішому – 75.

Майже всі народні обранці мають вищу освіту. Рада оновле-
на майже на 80 %. В новий склад увійшли тільки 8 депутатів по-
переднього скликання. Значну частину складають держслужбовці 
та працівники органів місцевого самоврядування. Звертаємо увагу:                                            
посади вказані на час подання заяв кандидатів у депутати.

Присяга депутата Щастинської районної ради
Луганської області восьмого скликання

Усвідомлюючи свою високу відповідальність, урочисто присягаю, що буду  вірно 
служити громаді та народові України, неухильно дотримуватись Конституції 
України та законів України, сприяти втіленню їх у життя, охороняти права, 
свободи і законні інтереси громадян, сумлінно виконувати свої обов’язки.

07.12.2020 р.
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Всі вже давно звикли до того, що 
співробітники Новоайдарської районної 
бібліотеки «балують» своїх відвідувачів 
різноманітними цікавинками. 

 І це стосується не тільки літератури 
та книжок. Тут вирішили запровадити 
такий собі буккросинг, але по-новому.

З недавніх пір Новоайдарська бібліо-
тека долучилася до руху так званих «Зе-
лених бібліотек» та впроваджує  у себе 
«бібліотеку насіння».

Що ж це таке? Основна ідея нового 
проекту полягає в тому, що «Насіннєва 
бібліотека» позичає та ділиться насін-
ням з метою збереження локальних сор-
тів рослин. Це своєрідний просвітниць-
кий інструмент з поширення обізнаності 
з екологічних проблем! Тому  в бібліоте-
ці ви знайдете  і спеціальну тематичну 
літературу, і насіння.

Як зауважують в бібліотеці, якщо 
ви маєте  звичайні, чи унікальні сорти  
фруктово-овочевих культур, трав і кві-
тів, бажаєте поділитися ними, роздиви-
тися поближче, або просто поцікавитися 
та дізнатися щось нове, запросто можете 
долучитися до розширення «насіннєвої 
бібліотеки».

Як саме долучитись? Принесіть на-
сіння до «насіннєвої бібліотеки»,  як 
внесок у збереження екологічної різ-
номанітності краю, та розкажіть про 
досвід з вирощування  ваших культур. 
Візьміть у бібліотеці насіння «в пози-
ку», виростіть рослину до зрілості та 
поверніть насіння бібліотеці. А можете 
просто зайти й познайомитися з ціка-
вою літературою найрізноманітнішого                                    
спрямування за цим профілем.

«Ми будемо раді зустрічі з фахів-
цями: садоводами, плодоовочівника-
ми чи  любителями, які займаються 
вирощуванням культур як звиклих до 

кліматичних умов нашого краю, так і 
екзотичних», - з натхненням говорять                                  
співробітники бібліотеки.

«Взагалі все почалося, коли дирек-
торка Ірина Дмитрівна повернулася 
з чергового тренінгу, - розповідають 
бібліотекарі Людмила Коломацька та 
Галина Трахініна. – Вона була настіль-
ки «заряджена» цією новою ідеєю «на-
сіннєвої бібліотеки», що ми просто 
не могли стриматись й «загорілися» 

самі. Разом ми обговорювали концеп-
цію, як її краще втілити в життя, щоб 
вона припала до душі нашим  читачам, 
відвідувачам. Дійшли єдиної думки й 
дійсно радіємо тому, що всі нововве-
дення приймаються нашими гостями                                                        
з відкритою душею».

Та й дійсно, було б дивно, якби все це 
сприймалось інакше. Оформлена насін-
нєва бібліотека дуже цікаво, оригіналь-
но та яскраво. Привертає увагу навіть 

тих, хто городиною та садівництвом не 
дуже то й цікавиться.

Отже, поруч з книгами та журнала-
ми в нашій бібліотеці  можна побачити 
і… насіння. Теж дуже акуратно та гарно 
оформлене, до речі. Кожному видові ви-
ділений окремий конвертик. Виглядає це 
справді дуже мило.

Дана послуга доповнює роботу су-
часної бібліотеки що полягає  у  роз-
витку громади та сприяє  навчанню.  
Зокрема, вона виконує просвітницьку 
функцію, наголошуючи на збережен-
ні різноманіття живої природи. Тому 
не можна вважати її просто послугою 
видачі насіння в позику, адже  в межах 
започаткованої діяльності  бібліотекарі 
мають  намір  створити спільноту од-
нодумців. На старті вони започаткували                                 
класифікацію: «овочі» та «фрукти».

Ставши партнером «насіннєвої біблі-
отеки», ви зможете відкрити нові гори-
зонти, дізнаватись щось цікаве, обміню-
ватись досвідом, спілкуватись на теми, 
що цікавлять.

Побажаємо нашим бібліотекарям не 
втрачати креативу й надалі, об’єднувати 
все більше і більше читачів завдяки різ-
ним неординарним проектам. І щоб на 
все вистачало сил та натхнення.

Довідково: Вперше проект «насін-
нєва бібліотека» був започаткований в 
публічній бібліотеці м. Естеван, Канада 
в 2018 році: «Люди можуть орендувати 
до чотирьох пакетів насіння одночас-
но, і реальної дати повернення немає, 
ми просто просимо повернути насіння, 
коли рослини виростуть. Дуже багато 
бібліотек пропонують нові ініціати-
ви, які не асоціюються з традиційними 
послугами бібліотек, і це надихнуло нас 
спробувати нову послугу для місцевої 
громади».

Хоча можна було б назвати стат-
тю й висловлюванням одного з членів 
журі обласного фестивалю: «Любов                            
до музики не йде на карантин».

Не будемо сперечатися з тим фак-
том, що цьогорічна пандемія – це дуже 
складний час для людей всіх напрям-
ків діяльності. Багатьом довелося при-
стосовуватися до нових реалій, ство-
рених загрозливим коронавірусом. У 
когось змінились плани, у когось – гра-
фіки роботи, а то й звичний ритм жит-
тя.  Зокрема професійним музикантам 
та їхнім талановитим учням, які в цих 
складних умовах не залишили свої праг-
нення навчатися музиці, довелося при-
стосовуватися до нових форм конкурсно-                                                                             
виконавської діяльності.

Цього року обласний конкурс естрад-
ної та джазової музики «Ритм-FEST», 
організаторами якого є управління куль-
тури, національностей, релігій та ту-
ризму Луганської обласної державної 
адміністрації та Сєвєродонецький ко-
ледж культури і мистецтв імені Сергія                    
Прокоф`єва, проводився дистанційно.

До активної участі у конкурсі було за-
прошено учнів мистецьких шкіл та закла-
дів Луганської області. Завданнями цього 
конкурсу були виховання у підростаю-
чого покоління інтересу до естрадної і 
джазової музики, виявлення та підтрим-
ка обдарованих дітей, розповсюдження 
кращого педагогічного досвіду роботи 
викладачів тощо.

21 листопада 2020 року на базі Сєвєро-
донецького коледжу культури і мистецтв 
імені Сергія Прокоф`єва відбулись кон-
курсні прослуховування понад 100 со-
лістів та колективів зі всієї Луганської 
області. Конкурс проводився за двома но-
мінаціями у двох вікових категоріях. Се-
ред членів журі були викладачі коледжу 
Олена Шалайкіна, Ганна Погорєла, Юлія 
Бражнікова, Ольга Міхалєва, Катерина 
Саморядова, Олександр Погорєлий.

Конкурсанти продемонстрували ви-
сокий рівень майстерності, цілеспрямо-

ваність і жвавий інтерес до 
справи, якою вони займа-
ються і присвячують багато 
сил та часу.

Таким чином результа-
ти конкурсу показали, що 
навіть у складних умовах 
карантину небайдужі педа-
гоги та їх талановиті, охочі 
до знань учні-музиканти не 
втрачають інтересу до об-
раної справи, продовжують 
вдосконалювати свої на-
вички, щоб за можливості 
продемонструвати резуль-
тати своєї плідної праці й 
надалі пробуджувати серед 
молоді інтерес до сучасної 
естрадної та джазової музи-
ки українських і зарубіжних        
композиторів.

Не залишились осторонь 
цього конкурсу й мешканці 
Новоайдару та м. Щастя, 
які навчаються в школах 
мистецтв в своїх населених 

пунктах, або є випускниками чи сту-
дентами Сєвєродонецького обласно-
го коледжу культури і мистецтв імені                              
С. Прокоф’єва.

Диплом лауреата ІІІ ступеню заслуже-
но отримав випускник Новоайдарської 
ДШМ Олександр Глазунов (балалай-
ка) - студент ОКЗ «СККМ імені Сер-
гія Прокоф’єва», викладач А. Даниш,                                             
концертмейстер Г. Бражко.

Дипломами  лауреатів  ІV ступеню 
нагороджені Юлія Сабєльнікова (во-
кал) - КПНЗ «Школа мистецтв естетич-
ного виховання м. Щастя», викладач                              
М. Януш; та Анастасія Януш (вокал) 
- КПНЗ «Школа мистецтв естетичного 
виховання м. Щастя», викладач М. Януш.

Гідно показали себе, проявивши най-
кращі артистичні та співочі якості силь-
ні талановиті вокалісти, без яких не 
обходиться жодного концерту в школі 
мистецтв, учні Новоайдарської дитячої 
школи мистецтв Анастасія 
Шилова й Данило Пронін 
(викладач Наталія Курчиць-
ка). Анастасія виступила 
в  першій віковій категорії 
й виконала пісні «Face to 
face» та українську народну 
пісню «Ой, летіли журавлі». 
Данило був представлений в 
другій віковій категорії. Він 
влучно та яскраво виконав 
пісні «Вишиванка» та «Сон     
отамана».

Всі наші учасники про-
демонстрували неабиякий 
професійний комплекс, в 
який входили хороша тех-
нічна база, оформлений 
художній смак, природна 
пластика, органічне відчут-
тя ритму, музики, рівень 
виконавської майстерно-
сті,рівень підготовки і сце-
нічна витримка, а головне 
свобода самовираження і 
майстерність. Ми розуміє-

мо, що вдалий виступ конкурсантів - це 
поєднання музичних здібностей дітей 
і самовідданої праці їх педагогів. Вони 
довго готувалися, ретельно підбирали ре-
пертуар, який пасує саме їм, який зможе 
підкреслити їхні здібності та неповтор-
ність. Не шукали простих шляхів, до-
бирали програму, години присвячували 
підготовці. І ми раді, що у наших юних 
талановитих музикантів та вокалістів 
прекрасно це вийшло. Не дивлячись і на 
певні технічні складнощі. Адже важко 
уявити, чого кожному з них вартувало за-
писати відео так, щоб воно вірно розкри-
ло їхні сильні сторони. Конкурс «живий» 
та дистанційний – це зовсім різні речі,                                                                      
що й казати…

Та ми щиро вітаємо представни-
ків нашого району. Вони впорались 
із завданням, і ми ними пишаємось!                                
Ви молодці!

М. ТИХОНОВА, за матеріалами 
сайту СККМ ім. С. Прокоф’єва.

Фото з архіву редакції.

Данило Пронін Анастасія Януш
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Футбол в современном его трактовании впервые 
появился в Англии в VIII веке. Первые правила и 
регламент популярной игры были введены толь-
ко в 1863 году. Профессиональный же футбол был                                              
легализован уже в 1885.

Первый международный футбольный матч состо-
ялся 5 марта 1870 года между командами Англии и 

Шотландии. Примечательно, что тогда зрители так и не  
увидели забитых мячей. 

В 1900 году футбол стал олимпийским видом 
спорта, и первое олимпийское золото завоевали бри-
танские спортсмены. Чемпионаты мира по футбо-
лу начали проводить с 1930 года, победителем стала                                  
сборная Уругвая.

Согласно заявлению ФИФА, в 2001 году в футбол на 
планете играло около 250 миллионов человек. Из них 
более 20 миллионов — женщины. Всего на тот момент 
было зарегистрировано около 1,5 миллиона команд и 
300000 профессиональных клубов.

Футбол официально запрещен в шести странах, 
включая Афганистан, Кампучию и Гренландию.

Бразилия – единственная страна, участвовавшая      
во всех чемпионатах мира по футболу.

Известны 2 случая, когда арбитры показывали 
красную карточку самим себе. Первый удалил себя 
с поля во время игры, чтобы избежать конфликта                                      
с голкипером, а второй – за потасовку с игроком.

Самый длинный футбольный матч сыграли 1-3 ав-
густа 1981 года две ирландские команды. Победитель 
выявился лишь через… 65 часов 1 минуту.

Сборная Ботсваны не выиграла ни одного официаль-
ного матча за 28 лет. За это время в команде сменилось 
более полусотни тренеров.

Перед чемпионатом мира 1966 года Кубок мира 
был украден во время публичного показа. Через не-
делю почётный трофей обнаружил пёс по кличке 
Пиклз. Англичане тогда чемпионат мира выигра-
ли. Собаку вместе с хозяином пригласили на торже-

ственный банкет. Пиклзу торжественно разрешили                                                                
облизать все тарелки футболистов.

80 % мировых футбольных мячей производится         
в Пакистане.

В 1999 году был проведен один из крупнейших фут-
больных турниров, в котором приняли участие в общей 
сложности 5098 команд и более 35000 игроков.

В конце 70-х годов в матче мексиканских команд 
судья показал 26 красных карточек. После удаления 
за грубую игру нескольких игроков обе команды ки-
нулись выяснять кто прав. Когда прения перешли во 
всеобщую драку, пришлось удалить всех футболистов. 
Тренеров, выбежавших на поле, постигла такая же                        
участь – их выпроводили с поля.

20 марта 1976 года игрок «Астон Виллы» Крис 
Николл забил по два мяча и в ворота противника, и                      
в собственные ворота. Матч закончился со счетом 2:2.

Самый большой счет в истории был зафиксирован на 
Чемпионате Мадагаскара по футболу. Победа одержа-
на со счетом 149:0. Причем все голы были забиты фут-
болистами в свои собственные ворота в знак протеста     
на несправедливое, по их мнению, решение арбитра.

Сборная Норвегии является единственной коман-
дой на планете, которая ни разу не проиграла бра-
зильцам. В четырех встречах дважды была зафикси-
рована ничья и дважды норвежцы одерживали верх                                           
над «королями футбола».

Самый быстрый футболист в мире – португалец 
Криштиану Роналду. Скорость его бега достигает                  
до 39,2 км/ч. 

footbolno.ru; relax.com.ua; erudit-menu.ru

 
 

Решение отмечать праздник дня футбола приняла ООН, выбрав дату 10 декабря. Международная ор-
ганизация учла любовь к этой игре во всех странах мира, считая, что она смогла отразить и объединить 
национальные характеры разных народов.

Всего на планете обитает 160 видов обезьян. От 
настоящих гигантов – двухметровых горилл – до              
крошек – карликовых игрунков ростом не более 15 см.

Обезьяны живут от 10 до 60 лет. Огромное количе-
ство своего свободного времени обезьяны проводят за 
наведением красоты.

В мозгу приматов нет речевого центра, а поэтому   
научить их говорить невозможно.

Большая часть приматов использует подручные сред-
ства, чтобы облегчить жизнь. Так, например, шимпан-
зе с помощью обычной бумаги или больших листьев, 
свернутых в тонкие трубочки, чистят свои уши и ногти. 
Также они создают инструменты для быта – это может 
быть приспособление для дробления орехов или самос-
тоятельно заточенное копье для охоты. Практически все 
представители отряда приматов умеют чистить зубы. 
Этому навыку обучают своих детенышей самки-мамы 
с самого рождения.

В разное время в космосе побывало 32 обезьяны.
Как и людям, этим животным свойственно чувство 

прекрасного. Шимпанзе, например, могут подолгу    
любоваться красивыми видами.

Обезьян нельзя научить разговаривать, зато увен-

чались успехом попытки обучить обезьян языку же-
стов. Так, в одном зоопарке гориллу обучили более 
чем 200 словам, и она их успешно использовала. А 
одну сотрудницу она очень не любила и всегда, когда 
та появлялась, то называла ее «Грязный плохой ту-
алет» (на языке жестов), показывая таким образом, 
что она плохой человек. Другая горилла, воспитанная 
семьей зоопсихологов, научилась выражать свои мыс-
ли с помощью более чем 300 жестов. Например, ког-
да ей нужно было достать еду из холодильника, она 
на языке глухонемых показывала «Открой холодный 
ящик. Есть и пить». Утку она называла «Птица вода», 
хотя ее обучали именно слову «Утка». Таких случаев,                                           
впрочем, было множество.

Был зафиксирован случай, когда обезьяна прошла 
тест на IQ с результатом, который соответствует       
уровню нормального развития взрослого американца.

Сотрудники Йельского госпиталя в городе Нью-Хей-
вен исследовали экономическое поведение обезьян-ка-
пуцинов, вознаграждая их серебристыми дисками, ко-
торые они могли потратить на различные угощения. В 
ходе эксперимента одна самка получила от самца такой 
диск в обмен на секс и сразу же оплатила им порцию 
винограда.

Изображения обезьян присутствуют на монетах 
и банкнотах разных стран: Сингапура, Белиза,                      
Индонезии, Сьерра-Леоне, Сомали, Танзании и других.

adme.ru; erudit-menu.ru;
100-faktov.ru; muzey-factov.ru

 
 

Празднование Дня обезьяны началось как шутка. В 2000 году студентка Университета шта-
та Мичиган, сделала пометку в календаре друга — «День обезьяны». Его отметили в кругу студентов                                          
университета.

Многие зоопарки мира участвуют в проведении праздника, посвященного приматам. Защитники жи-
вотных также увидели в Международном дне обезьян возможность обратить внимание на проблемы,        
с которыми приходится сталкиваться этим представителям животного мира. 

Отмечается  в день рождения аргентинского пев-
ца и киноактера, знаменитого «Короля танго» Карлоса 
Гарделя. Певец и композитор, именно он сделал тан-
го популярным в Европе. Его первое выступление со-
стоялось в небольшом кафе в Буэнос-Айресе, и спустя 
несколько лет, когда в Латинской Америке он был уже 
знаменит, состоялся его первый тур. Публика везде 
встречала его с нескрываемым восторгом. С тех пор тан-
го вошло в массовую культуру, а ведь незадолго до это-
го, малоизвестный танец бедных портовых кварталов                                                                       
Буэноса-Айреса был практически неизвестен.

В переводе с нигерийского языка «танго» означает 
«танец под звуки барабана». Аргентинское танго сое-
динило в себе африканские мотивы, польскую мазурку                      
и ритуальные танцы.

В 2009 году по решению ЮНЕСКО танго как сово-
купность музыки, танца, поэзии и самобытных тради-
ций региона Рио де ла Плата, было внесено в список                    
нематериального культурного наследия человечества.

Изначально аргентинское танго танцевали только 
мужчины, собравшись на ринг всем составом, это было 
своеобразной игрой. Согласно правилам, побеждал тот, 
кто больше всех наступит на ноги другим. Это было 
показателем ловкости и быстрой реакции. Затем из не-
скольких мужчин девушки выбирали себе партнера, по-
сле чего и стало распространяться парное аргентинское 

танго. Танец являлся дуэлью между соперниками, боров-
шимися за благосклонность дамы. В период так называ-
емой «тангомании», которая в 1907 году вышла далеко 
за пределы Аргентины, и буквально захлестнула Евро-
пу и США, зародилась целое течение, связанное с этим 
танцем: в Париже повсеместно открывались куритель-
ные салоны с вывеской «танго», проводились темати-
ческие вечеринки, появлялись танго-напитки, сигареты,                                             
а также одежда и обувь в стиле танго.

Папа Пий Х запретил танцевать танго и смотреть на 
танцующих всем истинным католикам, однако снял свой 
запрет после того, как в 1914 году искусные аргентин-
ские танцоры исполнили перед ним феерическое танго 
прямо в Ватикане. Танго было под запретом в Германии 
и России. В 20-30 годы в Советском Союзе танго счита-
лось упадочным мещанским танцем, однако заигранные 
пластинки с мелодиями танго передавались из рук в руки.

Во время танца не принято разговаривать, смотреть 
друг другу в глаза и улыбаться. Озвученное вслух   
приглашение на танец могут счесть оскорблением.

Международный Фестиваль Танго проходит каж-
дый год в августе в Буэнос-Айресе. Фестиваль охва-
тывает площадки по всему городу. Вход бесплатный, 
с ограниченным количеством мест для некоторых ме-
роприятий. Более 500 артистов приезжают со всех кон-
цов мира, чтобы принять участие в этом невероятном                                         
по красоте и накалу танцевальном марафоне.
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продам
Однокомнатную КВАРТИРУ. 

099-278-14-75.
ДОМ в с. Алексеевка. Газифи-

цирован. 050-66-760-48.
НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕ-

НИЕ (65 кв. м. + площадка).                        
066-54-32-716.

УГОЛЬ. 050-627-08-63,       
095-843-68-54.

БРИКЕТИ ПАЛИВНІ з луш-
пиння соняшнику. 3300 грн/т.   
066-305-44-64, 067-103-28-10.

ДРОВА сосновые (обрезки). 
099-14-59-391.

КАЧКУ из нержавейки на    
колонку. 095-42-14-193.

Двухконтурный КОТЁЛ 
«ТермоБар» КСГВ-10 Ds, 
б/у                   (Барский машзавод).                   
099-36-88-604.

куплю
ВОСК, МЕРВУ, ПРО-

ПОЛИС, ВОЩИНУ,                                    
050-704-33-18.

Закупаем МЁД. ДОРОГО. 
Работаем круглый год. Воз-
врат тары продавца – 100 %. 
096-301-30-49, 095-603-32-70,                  
096-327-33-41.

КРС, 099-005-75-77.
КОЛЕНВАЛ ЮМЗ-6.           

095-175-05-33.

КУПЛЮ
КРС,

КОНЕЙ.
095-51-23-839

СПУТНИКОВЫЕ АНТЕН-
НЫ. Продажа. Установка. Ре-
монт.                      Обслуживание. 
099-336-87-79.

БУРИМ СКВАЖИНЫ.       
095-678-06-28.

услуги

УГОЛЬ
066-928-50-36, 067-729-87-31

Куплю старую, сломанную радиоаппаратуру, калькуляторы,
аудио- и видеомагнитофоны, измерительные приборы,

осцилографы, часы, ЭВМ, радиодетали, пускатели, автоматы, 
мощные радиостанции. Всё – производства СССР. Радиолы

и приёмники до 60-х годов выпуска. Телефон: 095-030-55-40.

Ремонт 
изготовление, 

перетяжка 
 МяГКОЙ МЕбЕЛи
095-410-86-01, 067-640-64-14.

СДАМ В АРЕНДУ ДОМ       
в с. Алексеевка. 099-278-14-75.

7 декабря – 
1 год светлой памяти

(1961-2019)
АЛИМОВА 

Анатолия Петровича

Родные никогда не умирают,
Бесследно не уходят в никуда.

Они в молитвах наших воскресают
И остаются в сердце навсегда.

Светлая память
нашим небесным ангелам.

Родные.

ПОМНИМ.. .

Коллектив Новоайдарской 
подстанции «Скорой помощи» 
глубоко скорбит по случаю пре-
ждевременной смерти старшего 
фельдшера

ГОЛОВНИ
Василия Григорьевича

и выражает соболезнования  
родным и близким.

ОСМД «Новоайдарский Дом» выражает соболезнования Иса-
евой Наталье Валентиновне, Исаевой Наталье Игоревне и Иса-
еву Артёму Игоревичу в связи с преждевременной смертью                                                           
ИСАЕВА Игоря Валентиновича.

Жильцы дома № 7 по пер. Независимости.

1 декабря 2020 года ушла из жизни наша дорогая и любимая           
СЕРДЮК Мария Ивановна. Трудно смириться нам с этой утратой. 

Тебя уж нет, а мы не верим,
В душе у нас ты навсегда.
И боль свою от той потери

Мы не излечим никогда.
Помним. Любим. Скорбим.

Дочери, внуки, правнуки.

Общественная организация «Инвалидов-ветеранов Чернобыля 
Новоайдарского района» глубоко скорбит по поводу смерти ликви-
датора аварии на ЧАЭС первой категории СИДОРЕНКО Рамуты 
Броняус и выражает искренние соболезнования дочери, ликвидато-
ру первой       категории Заярной Людмиле Степановне, всем родным 
и близким.

13 грудня — 40 днів світлої 
пам’яті, тяжкої скорботи і печалі, 
як Задніпровський Віктор 
Арсентійович пішов у вічність. 
Він був гарним чоловіком, бать-
ком, дідусем, товаришем. Зі 
слізьми на очах схиляємо голови 
перед Його могилою і світлою 
пам’яттю. Нехай у цей день зга-
дають добрим словом усі, хто 
знав Віктора Арсентійовича. 
Спи спокійно. Нехай зем-
ля Тобі буде пухом, а душі —                                     
Царство Небесне. 

Родина Задніпровських.

В магазині «СантехНіка» з 1 грудня 
стартує новорічний розпродаж!

Знижки - від 3 до 25 %!

В наявності: меблі для ванної, унітази, бойлери, душові, 
ванни, мийки та багато іншого. Наші адреси: м. Старо-
більськ, вул. Гімназична, 53 А, тел. 0667631520; 
смт. Новопсков (Універмаг) тел. 0992064143.

Новоайдарська газова дільниця Старобільського МРУ-
ЕГГ нагадує про необхідність укладання Договору про надан-
ня послуг з технічного обслуговування внутрішньобудинко-
вої системи газопостачання та газового обладнання приватних 
будинків, квартир та Договору на експлуатацію складових газороз-
подільної системи між власником (балансоутримувачем, управи-
телем) внутріпшьобудинкових газових мереж багатоквартирного                                                                
будинку.

Починаючи з 01.01.2020 року технічне обслуговування вну-
трішніх газопроводів і газового обладнання житлових і гро-
мадських будівель відповідно до пункту 2, глави 1, розділу III 
Кодексу газорозподільних систем, затвердженого постановою 
НКРЕКП від 30.09.2015 № 2494, зареєстрованою в Міністерстві 
юстиції України 06.11.2015 за № 1379/27824, та п. 5.4 Правил 
безпеки систем газопостачання виконується платно на підставі                                                      
укладеного договору.

Побутовий споживач мас право укласти відповідний договір з 
АТ «Луганськгаз» або з іншим суб'єктом господарювання, який 
має право на виконання таких робіт (дозвіл). Для внутрішньобу-
динкових газових мереж багатоквартирних будинків, взаємовідно-
сини між їх власником і Оператором ГРМ здійснюються виключ-
но на умовах договору про експлуатацію внутрішньобудинкових            
газових мереж.

Порушення або невиконання вимог Правил безпеки систем 
газопостачання та/або Кодексу газорозподільних систем є під-
ставою для припинення газопостачання та може призвести до ви-
никнення аварійних ситуацій, які можуть загрожувати життю та                       
здоров'ю громадян.

Також нагадуємо абонентам про необхідність надання до Но-
воайдарської газової дільниці актів про періодичну перевірку і 
прочищення димових і вентиляційних каналів від спеціалізованих 
підприємств 2 рази на рік: перед початком опалювального сезону і 
по його закінченні.

Новоайдарська дільниця природного газу.

Відповідальність 
за вирубку

хвойних дерев

З метою запобігання пору-
шенням законодавства, пов’яза-
них з порубкою лісових хвойних 
культур, особливо у передно-
ворічний період, Новоайдар-
ський відділ поліції попереджає 
громадян про недопущення                 
несанкціонованої вирубки та реалізації хвойних дерев.

За правопорушення, пов’язані з вирубкою та реалізацією 
хвойних лісових культур, передбачена адміністративна та кри-
мінальна відповідальність. Відповідно до ст. 152 «Порушення 
правил благоустрою», ст. 159 «Порушення правил торгівлі на 
ринках», ст. 160 «Порушення правил торгівлі з рук у невідведе-
них місцях», ст. 164 «Порушення правил заняття підприємниць-
кою діяльністю» Кодексу України про адміністративні право-
порушення передбачається накладання штрафу та конфіскація 
предметів торгівлі. Відповідно до ст. 245 «Знищення або пошко-
дження об’єктів рослинного світу» та ст. 246 «Незаконна поруб-
ка, або незаконне перевезення, зберігання, збут лісу» Криміналь-
ного кодексу України передбачається відповідальність у вигляді                                                                                              
позбавлення волі від 3 до 5 років.

Т. в. о. заступника начальника 
Новоайдарського ВП ГУНП 
в Луганській області 
майор поліції   Юрій ТЕРЕЩЕНКО.

До уваги абітурієнтів! 
Юридична освіта!

Новоайдарський відділ по-
ліції запрошує на навчання до 
закладів вищої освіти із спе-
цифічними умовами навчан-
ня, які здійснюють підготовку               
поліцейських, у 2021 році.

На навчання приймаються 
громадяни України, яким ста-
ном на 31 грудня року вступу виповниться 17 років та які здобули 
повну загальну середню або професійно-технічну освіту.

Випускники вищевказаних закладів вищої освіти отримують 
диплом держаного зразка освітньо-кваліфікаційного рівня «бака-
лавр», гарантоване працевлаштування та грошове забезпечення від 
12000 гривень. 

Для оформлення особової справи кандидата на навчання не-
обхідно особисто звернутися до сектору кадрового забезпечен-
ня Новоайдарського відділу поліції, за адресою смт. Новоайдар,             
вул. Банківська 19, моб. тел. 050-942-90-46, 099-05-15-976.

    Начальник Новоайдарського ВП
    ГУНП в Луганській області
    підполковник поліції      Богдан ГОНТАР.

ПОСВІДЧЕННЯ ПРО ПРИ-
ПИСКУ ДО ПРИЗОВНОЇ 
ДІЛЬНИЦІ на ім’я КОМЯ-
КОВА Володимира Леонідо-
вича, 05.01.1982 р. н., вважати            
недійсним.

считать 
недействительным

аренда
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Людмилу Ивановну МАРТЫНОВУ
поздравляю с Днём рождения!

Желаю счастья без меры, здоровья без меры,
Много успехов, надежды и веры!

Лена.

Библия гласит, что святой Ан-
дрей был первым апостолом, по-
следовавшим за Христом, поэто-
му его прозвали Первозванным. 
Впоследствии он привел к Спа-
сителю своего родного брата –                   
святого апостола Петра.

По преданию, апостол Андрей 
проповедовал в Крыму. Вверх 
по Днепру апостол Андрей под-
нялся до местоположения буду-
щего Киева, где, как повествует 
преподобный Нестор Летописец, 
водрузил крест на киевских го-
рах, обратившись к ученикам 
своим со словами: «Видите ли 
горы эти? На этих горах воссияет 
благодать Божия, будет великий 
город, и Бог воздвигнет много 
церквей». Продвигаясь далее на 
север, апостол Андрей дошел 
до поселений славян на месте 
будущего Новгорода и у нынеш-
него села Грузино водрузил свой 
жезл. Отсюда апостол Андрей 
через земли варягов прошел в 
Рим и вновь вернулся во Фракию. 
Здесь в небольшом селении Ви-
зантии (будущем Константино-
поле) он основал христианскую 
Церковь, посвятив во епископа 
одного из семидесяти апостолов 
Христовых — Стахия. Апостол 
проповедовал в греческом городе 
Пафрос, где многих исцелил от 
недугов. Местный правитель Еге-
ат возненавидел апостола, назвав 
его учение безумием, и пригово-
рил Андрея к распятию. Чтобы 
святой Андрей дольше страдал, 
его привязали к кресту наподобие 
буквы X, не вбивая гвоздей в руки 
и ноги.

Апостол Андрей считается по-
кровителем моряков, ему молятся 
за тех, кто ушел в море, а также о 
тех, кто далеко от дома, путеше-
ствует или разлучен с родными.

В этот день:
- проводится церковное бого-

служение, на котором людям, чья 
деятельность сопряжена с риском 
(военные, моряки, те, кто часто 
ездит в командировки, путеше-
ствует), полезно причаститься;

- девушки, мечтающие о за-
мужестве, молятся о счастливой    
будущей семейной жизни;

- устраиваются застолья в до-
мах, где есть Андреи и Андрееви-
чи. Но без шумных празднований 
и с постным столом (т. к. идет 
рождественский пост);

 - издревле в ночь на 13 дека-
бря одинокие девушки старались 
вызвать вещий сон и увидеть 
свою судьбу. Они клали под по-
душку кутью, зеркало, мужскую 
шапку и другие предметы, под 
кровать ставили миску с водой и 
ложились спать;

- нельзя шить, ткать и прясть.

Приметы
на день святого

Андрея Первозванного

- если до 13 декабря не выпа-
дет снег, зима будет теплая и 
малоснежная, если выпадет –         
холодная и снежная;

- если тихая вода – хорошая 
зима, шумная – будут трещать 
морозы, будут бури, метели;

- красный огонь в печи –            
на стужу, белый – на оттепель;

- если в праздник Андрея 
идет снег – зима будет морозной             
и холодной;

- холодно, но солнечно? Быть 
хорошему урожаю;

 - если кошка в этот день осо-
бенно старательно умывается – 
погода будет ясной, но холодной.

11 декабря. Убывающая 
Луна в знаке Скорпион. На-
стало время принятия самых 
ответственных решений. Улуч-
шенная мыслительная дея-
тельность, возросшая способ-
ность к концентрации на сути 
проблемы и высокий уровень 
самокритичности как нель-
зя лучше позволяют отделить 
истинно важное от наносного                                                         
и малозначимого.

12 декабря. Убывающая Луна 
в знаке Скорпион. Можно сме-
ло браться за новые начинания, 
разрабатывать бизнес-планы 
новых проектов и возлагать 
на себя всевозможные обяза-
тельства, которые окажутся по-
сильными.  27-й лунный день. 
Любая работа в этот день будет 
спориться. Поэтому лучше все-
го потратить это время на ре-
шение старых неразрешенных 
проблем.

13 декабря. Убывающая Луна 
в знаке Стрелец. Лунный Стре-
лец несколько уводит наши мыс- 
лительные процессы от земной 

логики и конкретики в область 
абстрактного мышления.

Однако, несмотря на это, 
период идеален для решения 
вопросов, связанных с юри-
спруденцией и любыми пра-
вовыми вопросами. Можно 
смело подавать заявку в реги-
стрирующие органы власти на 
создание юридических лиц, об-
щественных организаций либо                            
дочерних предприятий.

14 декабря. Новая Луна в 
знаке Стрелец. Любые бю-
рократические вопросы в это 
время решаются на удивление 
легко, практически сами собой. 
Всевозможные путешествия 
и командировки также будут 
иметь успех и пройдут без осо-
бых негативных приключений. 
Однако стоит остерегаться 
операций, связанных с землей                         
или строительством.

15 декабря. Растущая Луна 
в знаке Козерог. Не самое 
удачное время для общения с 
государственными органами 
и представителями властных 
структур. В денежных вопро-
сах также не все гладко. Вели-
ка вероятность задержки в по-

лучении прибыли, возможны                                                       
и убытки. 

16 декабря. Растущая Луна в 
знаке Козерог. 3-й  лунный день. 
День борьбы, агрессивности и 
напора. Обострение конфликтов 
даже между близкими людьми.

Чтобы не накалять атмосфе-
ру и не портить настроение ни 
себе, ни окружению, желатель-
но приложить максимум стара-
ний для подавления негативных 
эмоций, перенаправив свою 
энергичность на физические   
упражнения.

17 декабря. Растущая Луна 
в знаке Водолей. Высшее ру-
ководство или госорганы в это 
время лучше не беспокоить, а 
заняться организацией, прове-
дением всевозможных собра-
ний, конференций или участием            
в них.

Это время идеально подходит 
для любой умственной и твор-
ческой деятельности. Полезно 
заняться самообразованием и 
получением новых знаний, изу-
чением и внедрением новых тех-
нологий. Неплохо идут дела с 
недвижимостью, общественная 
и политическая деятельность.

Геминиды – это красивый 
метеорный поток-гигант, пре-
восходящий по количеству 
«падающих звезд» все другие 
метеорные потоки, включая 
августовские Персеиды. По 
расчетам астрономов, его пик 
придется на 13-14 декабря. А 
его скорость будет по-настоя-

щему грандиозной - около 150 
метеоров в час. Геминиды яр-
кие и хорошо заметны с Зем-
ли. Кроме того, они летят не 
навстречу нашей планете, а как 
бы догоняют ее, поэтому ско-
рость самих болидов, несмотря 
на довольно высокую частоту 
их появления на небосклоне, 
не большая – приблизитель-
но 35 километров в секунду. 
Впервые их заметили в Англии                                                        

и США в 1862 году.
Большинство метеорных дож-

дей рождаются, когда Земля про-
ходит через шлейф пылевых ча-
стиц, выпущенных той или иной 
кометой. Но метеорный поток 
Геминиды является следствием 
прохождения нашей планеты 
через след, который оставляет за 
собой небольшой околоземный 
астероид, известный как (3200)                                
Фаэтон.

Кусочки материи, которые 
оставляет за собой этот метео-
рит входит в атмосферу Земли, 
разгоняются до 70 км/с и сгора-
ют, оставляя в ночном небе яр-
кие следы белого, желтого, си-
него, красного и даже зеленого 
цветов.

Геминидами их назвали в 
честь созвездия Близнецов 
(Gemini), со стороны которого 
визуально метеоры движутся к 
Земле. Каждый год видимый по-
ток возрастает. Ученые связыва-
ют это с гравитационным воз-
действием на него планеты 
Юпитер.

Ответы на кроссворд, опубликованный в № 49:

Слева-вниз-направо: 1. Узел. 2. Шарик. 4. Иванов. 6. Беломор. 8. Татарин. 10. Широта. 12. Питон. 
14. Кара.

Справа-вниз-налево: 1. Ушиб. 3. Завет. 5. Ералаш. 7. Линотип. 9. Комарик. 11. Ворота. 13. Ритор. 15. 
Нана.


